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EUROOPA PARLAMENDI PEASEKRETARIAADI

ÕPPEKÜLASTUSTE SISE-EESKIRI

I JAOTIS - ÕPPEKÜLASTUSED

Artikkel 1

Sisu

Õppekülastuste eesmärk on võimaldada kõigi riikide kodanikel, kes on vähemalt 18-aastased,
tutvuda sügavuti Euroopa integratsiooniga seotud teemadega järgmisel viisil:

– dokumentidega tutvumine Euroopa Parlamendi raamatukogus või arhiivides;

– suhtlemine asjaomaste ametnikega, kes on kohtumisest huvitatud isikule
selleks nõusoleku andnud.

Artikkel 2

Pädevus

Vastuvõtmise ja kõikide õppekülastustega seotud haldusküsimuste üle otsustamiseks
volitatud pädev ametiisik on personali peadirektoraadi peadirektor. Ta võib oma volitused
täielikult või osaliselt delegeerida õppekülastuste eest vastutavale üksuse juhatajale.

Artikkel 3

Kestus

Õppekülastusi on võimalik korraldada aasta jooksul igal ajal.

Õppekülastuse maksimaalne kestus määratakse kindlaks vastavalt kodaniku soovile ja
Euroopa Parlamendi teenistuste võimalustele külastajaid vastu võtta. Õppekülastus võib kesta
kuni kaks kuud.

Artikkel 4

Koht

Õppekülastus võib toimuda igal ajal Euroopa Parlamendi kolmes töökohas – Brüsselis,
Luxembourgis ja Strasbourgis – ning ka Euroopa Parlamendi büroodes, mis asuvad iga
liikmesriigi ja mõne kolmanda riigi pealinnas või suurlinnades.
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Artikkel 5

Õppekülastusele lubamise eritingimus

Isikud, kes on juba käinud Euroopa Parlamendis õppekülastusel, praktikal või tööl, võivad
esitada õppekülastuseks avalduse, kui nende õppekülastuse, praktika või töö lõppemisest on
möödunud kuus kuud.

Artikkel 6

Vastuvõtt

Õppekülastusele tulla soovija peab esitama pädevale ametiisikule avalduse vähemalt üks kuu
enne kavandatava külastuse alguskuupäeva. Õppekülastuste eest vastutav teenistus teeb
kindlaks, kas Euroopa Parlamendi asjaomastel teenistustel on võimalik külastuse taotlejat
vastu võtta.

Pädev ametiisik saadab taotlejale vastuse, milles teavitab teda avalduse kohta tehtud
otsusest.

Kui taotlus rahuldatakse, kinnitab pädev ametiisik oma vastuses ajavahemiku, mil
õppekülastus võib aset leida. Nimetatud ajavahemik võib vastata taotletud ajavahemikule või
olla sellest lühem.

Kui vastus on eitav, ei pea pädev ametiisik seda põhjendama.

Artikkel 7

Tõendavad dokumendid

Pädevale ametiisikule esitatav avaldus peab olema täielik ja sisaldama järgmisi dokumente:

– pädevale ametiisikule adresseeritud motivatsioonikiri, milles on täpsustatud
uuritav teema ning soovitud koht ja ajavahemik;

– elulookirjeldus;

– passi või ID-kaardi koopia;

– karistusregistri väljavõte. Karistusregistri väljavõtte puudumisel ja pädeva
ametiisiku eelneval nõusolekul võib taotleja esitada õppeasutuse või tööandja
väljastatud tõendi sobiliku käitumise kohta, tingimusel, et selles viidatud
ajavahemik, mil taotleja on õppinud või töötanud, hõlmab taotlusele eelnevat
12 kuud.

Artikkel 8

Kulud

Euroopa Parlament ei hüvita õppekülastusel osalejate võimalikke kulusid.



3

Artikkel 9

Õnnetusjuhtumikindlustus

Euroopa Parlament sõlmib õppekülastusel osaleja nimel õnnetusjuhtumikindlustuse, mis
annab talle täiendava kindlustuskaitse lisaks riiklikus süsteemis tehtud kindlustusele või muule
võimalikule kindlustusele.

Pakutava kindlustuspoliisi üksikasjad avaldatakse Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Õnnetusjuhtumi korral pöördub õppekülastusel osaleja otse kindlustusandja poole. Euroopa
Parlament ei saa tegutseda vahendajana.

II JAOTIS - LÕPPSÄTTED

Artikkel 10

Kaebused

1. Õppekülastuse kohta tehtud otsuse puhul puudub sisemenetlus ametliku kaebuse
esitamiseks.

2. Õppekülastuse taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse korral võib pädev ametiisik pakkuda
mitteametlikku vahendust mõne konkreetse probleemi lahendamiseks.

3. Käesoleva sise-eeskirja alusel tehtud otsust võib Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 263
kohaselt vaidlustada Euroopa Liidu Üldkohtus.

Artikkel 11

Andmekaitse

Olenemata sellest, kas taotlus rahuldatakse, lükatakse tagasi või võetakse tagasi, töödeldakse
õppekülastuste raames kogutud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu
23. oktoobri 2018. aasta määrusega (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset
isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba
liikumist. Isikuandmeid töödeldakse üksnes käesoleva sise-eeskirja kohaldamise eesmärgil ja
selle raames.
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Artikkel 12

Jõustumine

1. Käesolev sise-eeskiri jõustub selle allkirjastamisele järgneva kuu esimesel päeval.

2. Käesoleva sise-eeskirja jõustumise kuupäeval käimasolevate õppekülastuste suhtes
kohaldatakse jätkuvalt Euroopa Parlamendi peasekretariaadi praktika ja õppekülastuste sise-
eeskirja, mis jõustus 1. veebruaril 2013. Käesolev sise-eeskiri asendab eespool nimetatud
eeskirja, välja arvatud nimetatud erijuhtudel.

Luxembourg,

Klaus WELLE


